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Årsrapport for Ungdomsbyen 2018  

Ungdomsbyen har til huse på Globalt Platform, Fælledvej 12C, 2200 København N, og her har Ungdomsbyen 

stor glæde af samarbejdet med andre organisationer på adressen.  

Ungdomsbyen har i 2018 gennemført elev- og lærerkurser fra én dags varighed, op til fem dages eller flere 

ugers varighed i hele landet. Det har vi gjort i tæt samarbejde med skoleledere, lærere og elever samt 

kommuner, civilsamfund, erhvervsuddannelser og erhvervsliv.  

Forneden redegør vi for delmålene for vores arbejde i 2018.  

Vores to største skoleudviklingsprojekter er gennemført med henholdsvis Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og 

Københavns kommune samt med støtte fra Tuborgfondet. Begge projekter er med til at styrke 

myndighedernes anti-radikaliseringsstrategier og elevernes demokratiske dannelse.  

FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling blev et af de kurser, som nåede ud i alle afkroge af det danske 

skolevæsen i 2018. Det skete med støtte fra Danida og oplevede en tiltagende efterspørgsel i takt med, at 

lærere og elever fik øjnene op for bæredygtighedsbegrebet og målenes omsiggribende betydning.  

Ungdomsbyen vil fortsætte med at tilbyde kurser i dette, da mange lærere stadig efterspørger viden om FN’s 

17 verdensmål. 

 

Ungdomsbyen fik pr. 1. marts 2018 en ny leder efter to måneder med en konstitueret leder.  

Den nye leder konsulterede i april måned et socioøkonomisk kommunikationsbureau for professionel 

vejledning til øget synlighed om Ungdomsbyens tilbud. Det resulterede i en ny opsætning af Ungdomsbyens 

eksisterende hjemmeside og en ny branding af foreningen på Facebook, LinkedIn og Google med relevante 

tekster, søgeord og tilhørende SEO-opdateringer. Udarbejdelsen af en handlingsplan for 

persondataforordningen, GDPR samt Ungdomsbyens person- og dataetik blev også igangsat.  

Fra november måned 2018 omstrukturerede Ungdomsbyen sin organisering og ansatte eksterne 

pædagogiske medarbejdere til varetagelse af en stadig stigende efterspørgsel på brobygningsforløb til 

erhvervsuddannelserne. Ungdomsbyens rolle som brobygger og koordinator er en uvurderlig grundsten i 

erhvervslivets, uddannelsernes og kommunernes samarbejdsprojekter om brobygning. Ungdomsbyen udbød 

fem-dage brobygningsforløb til byggesektoren i 2018 og iværksatte udvikling af to nye forløb til handels- og 

sosu-uddannelserne og sektorerne i samme skala. Alle tre brobygningsforløb udbydes i skoleåret 2019-20. 

 

Ungdomsbyens koordinatorrolle og pædagogiske sparring går også igen i vores arbejde for de danske 

UNESCO verdensmålsskoler og i samarbejdet med Lærerstandens Brandforsikring, Codan Forsikring, 

Landsforeningen mod selvskade og spiseforstyrrelser (LMS) eller LGBT Danmark. 

Med sidstnævnte har vi i 2018 samarbejdet om et gratis undervisningsmateriale til EMU.dk og en 

skolekampagne LARM for LGBT-rettigheder, som vil præge det kommende skoleår 2019-20.  

Inspireret af Ungdomsbyens samarbejdsprojekter har vi fokuseret på, at personalesammensætningen i 2018 

afspejlede det omgivende samfunds mangfoldighed. Det vil også fremadrettet være vigtig for Ungdomsbyens 

bidrag til social bæredygtighed og ligestilling. I Ungdomsbyen er der plads til alle slags kvalificerede 

medarbejdere uanset alder, etnicitet, køn, seksuelle orientering, funktionsvariationer m.m.  
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I det følgende vil vi redegøre for, hvordan delmålene for Ungdomsbyens arbejde i 2018 er landet.  

De er fra resultatkontrakten med Undervisningsministeriet. 

Erhvervs-uddannelse er det noget for mig? – delmål 1 

Ungdomsbyens tilbud om et erhvervsrettet ugekursus for 7.-8. klasser, som styrker elevernes viden om 

uddannelses-og beskæftigelsesmuligheder indenfor erhvervsuddannelserne bliver til fulde brugt. Kurset er 

færdigudviklet i samarbejde med Dansk Byggeri, Danica Pension, NEXT, TEC, samt lærere og elever fra 

Tårnby, Rødovre og Brøndby kommune.  Alle tre kommuner er stillet med 7. klasser, der har testet og givet 

feedback på kurset i foråret 2018. Alle kurser blev booket til skoleåret 2018-19 med støtte fra Nordea-

fonden. Målet er, at eleverne opnår: 1.Større praktisk erfaring med teori og arbejdsgange indenfor et 

erhvervsforløb. 2. En styrket nuanceret indstilling i forhold til kommende uddannelsesvalg - heriblandt 

erhvervsuddannelserne. 3. Øget viden og kendskab hos lærere og elever samt forældre om 

erhvervsuddannelsernes udbud og potentialer. Endelig og ikke mindst almen indsigt i erhverv- og 

arbejdsmarkedets betydning for opbyggelse og udvikling af samfundet.  

Målet er opfyldt. 

 

Medborgerskab i Folkeskolen- Når unge handler i fællesskab - delmål 2  

Udvikling af eksportmodel for ” Medborgerskab i Folkeskolen- Når unge handler i fællesskab”. 

Ungdomsbyen har i 2018, i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, medvirket på rekvirerede 

skoleindsatser på 8 skoler i Københavns Kommune. Ressourcewebsite med undervisningsmaterialer og 

læsevejledning om medborgerskab udbreder tilbuddene digitalt til alle interesserede skoler, der arbejder 

med medborgerskab og unges handling i fællesskab. Der er udviklet godt 70 øvelser, der understøtter 

formålet, hvoraf nogle er illustreret med videodokumentation. 

Indsatsen i 2018 har skabt Ungdomsbyens involvering i Skolernes Folkemøde, som afholdes 4. juni i 

Fælledparken i år, 2019, med flere tusinde deltagere. 

Målet er opfyldt. 

 

Demokrati for Alle med udgangspunkt i praksismetoden ”Deep Democracy - delmål 3  

Pilotprojekt Demokrati for Alle er med udgangspunkt i praksismetoden ”Deep Democracy” gennemført på 

én produktionsskole, ét 10. klasses-center, tre grundskoler og to ungdomsuddannelser i 2018. Skolerne er 

fordelt over hele landet blandet med en unik repræsentation i Sydslesvig på Duborg skolen, en kombination 

af grundskole og gymnasium for det danske mindretal i Sydslesvig. 

Lærere og ledere har på alle skolerne gennemført et oplærende kursusforløb, for sidenhen at arbejde med 

metoderne i praksis, både i undervisningen og sammen med kollegaer.  

Generelt er erfaringerne fra alle forløb positive. Undervisningsmaterialet, som er blevet udviklet undervejs, 

er ved at blive samlet i en rapport med forandringshistorier fra skolerne. Det vil blive udbredt til 

medvirkende skoler og Tuborg Fondet i 2019. Viden og erfaringer fra projektet i 2018 blev bredt ud med 

selvstændige workshops UNESCO verdensmålsskolernes årsmøde, på Danmarks Læringsfestival 2019 og i 

samarbejde med læringskonsulenterne fra STUK d. 22. januar 2019 på en workshop for lærere på 

ungdomsuddannelserne. Endelig vil erfaringerne blive delt på en international konference i Manchester, 

UK, i juni i år. 

Målet er opfyldt. 

 

Verdensmålskursus for undervisere med fokus på FN’s 17 verdensmål - delmål 4  

Ungdomsbyen udbød lærerkurset Verdensmålskursus for undervisere med fokus på FN’s 17 verdensmål. 
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Kurset er støttet af DANIDA og har derfor været gratis for skolerne i 2018. Lærerkurserne var målrettet alle 

lærere, øvrige personale og ledelse på enten en grundskole eller en ungdomsuddannelse.  

Kursets mål og potentiale er verdensmål 4.7; at styrke uddannelse for bæredygtig udvikling.  

Vores kursus henvendte sig i 2018 til alle lærere og personaler på skoler og ungdomsuddannelser.  

Ungdomsbyen gennemførte 30 kurser over hele Danmark i 2018. Det tilhørende kompendium med 

beskrivelse af undervisningsmaterialer, film, delmål og link til blandt andet www.verdensmål.org er nu 

tilgængelige lokalt ude på 30 skoler/ungdomsuddannelser, som en ”opslagsbog”. Det leverer et 

inspirationsmateriale til, hvordan verdensmål og bæredygtighed kan indgå som en naturlig del af skolens 

pædagogiske praksisfaglige og boglige læringsrum, og alle lærere har modtaget det digitalt.   

Målet er opfyldt. 

 

Udbrede kurset Fat om Finanserne” (FOF) - delmål 5 

Ungdomsbyens ambition om at udbrede kurset ”Fat om Finanserne” (FOF) til flere kommuner og uddanne 

flere instruktører er stadig under udvikling.  Målet er at forbedre unges finansielle kompetencer og ruste 

unge til at varetage privatøkonomi og tegning af forsikringer forsvarligt og på et oplyst grundlag.  Kurset er 

udviklet i samarbejde med LB Foreningen, og er med sit fokus på unge og privatøkonomi, særligt 

efterspurgt blandt lærere og elever i udskolingen. Ungdomsbyen tog i foråret 2018 kontakt til en række 

banker i Jylland for at udbrede Fat om Finanserne gennem dem. Sparekassen Kronjyllands afdeling i 

Randers Kommune (- og Aarhus Kommune) vendte interesserede tilbage. Sparekassen Kronjyllands 

skoletjeneste, HR- og kommunikationsafdeling gennemspillede Fat om Finanserne og Ungdomsbyen 

udviklede et tilbud om efteruddannelses af personalet samt en udbredelsesstrategi. Vi er fortsat i dialog 

med Sparekassen Kronjyllands skoletjeneste i Randers, som har sat Ungdomsbyen’s tilbud på pause, fordi 

(også) de er i fuld gang med at udarbejde en overordnet strategi for verdensmålene og hvordan FOF kan 

indgå i den.  

Intentionen er, at Ungdomsbyen skal undervise ansatte i bankens skoletjeneste, så spillet kan gøre nytte 

blandt udskolingselever i Danmark. Skulle det ikke ende med at ske i DK’s 6. største kommune med 19 

skoler vil Ungdomsbyen gå efter en stor kommune i ”vandkants-Danmark” ud fra de erfaringer, vi har 

opnået med at eksportere modellen. For der er ingen tvivl om formatets værdi og anvendelighed nationalt.  

Målet er godt på vej til at blive opfyldt.  

  

Udbredelse af s Ungdomsbyens endags-kursuspakke - delmål 6 

Ungdomsbyens kursuspakke fra efteråret 2018 indeholder de kurser, som vi havde ambitioner om at tilbyde. 

Hertil kommer også brobygningskurser om erhverv. Foreløbigt udbyder Ungdomsskoler eller Åben Skole i 

Rødovre, Brøndby, København og Greve Ungdomsbyens kurser og brobygningspakker i 2018-19.  

 

En del af Ungdomsbyens nye digitale markedsføringsstrategi var at skabe øget opmærksomhed om 

Ungdomsbyens kursuspakker. Det virkede. Ungdomsbyen gennemførte knap 200 kurser, og det til endnu 

flere kommuner i landet i 2018. Nogle af vores tilbud om samarbejder om erhvervsforløb er løftestang for 

markedsføring af kurserne, når vi fx er i kontakt med Åben Skole - konsulenter om erhvervsforløb.  

Via Fri- og Efterskoleforeningernes hjemmesider og nyhedsbreve samt via lokale internationale 

koordinatorer nåede vores Verdensmålspakke godt ud i foråret 2018. I december blev vi således inviteret til 

konference med alle efterskole-koordinatorer om den internationale dimension.  

Målet er opfyldt. 

http://www.verdensmål.org/
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Undervisning i UNESCOs verdensarv - delmål 7 

Ungdomsbyens udviklingen af en lærervejledning til undervisning i UNESCOs verdensarv landede godt. 

Ungdomsbyen udviklede spillet ”Heritage Heros” i samarbejdede med Slots- og Kulturstyrelsen og 

spiludvikler Thomas Vigild. Ungdomsbyen udarbejdede en tilhørende lærervejledning. Spillet blev officielt 

præsenteret og lanceret på Danmarks Læringsfestival 7.03 2018 med deltagelse af kulturminister Mette 

Bock. Elever (”testpiloter”) fra Juelsminde Skole og publikum på Læringsfestivallen deltog. Ungdomsbyen 

distribuerede spillet til alle grundskoler, efterskoler og gymnasier i UNESCOs ASP netværk.  Slots- og 

Kulturstyrelsen distribuerede til øvrige skoler i Danmark. Spillet er gratis for skolerne.  

Målet er opfyldt. 

UNESCOs ASP verdensmålsskoler i Danmark-  delmål 8 

I samarbejde med UNESCO har Ungdomsbyen udarbejdet en ny strategi for UNESCOs ASP 

verdensmålsskoler i Danmark i 2018 - 2021. Strategien, der blev præsenteret i FN Byen 15. marts, 2018, 

tager sit afsæt i de 17 verdensmål. UNESCO verdensmålsskolerne er organiseret i to netværk, hvoraf det 

ene lægger hovedvægten på temaerne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og det andet på Globalt 

Medborgerskab. Strategien kan findes på en tilhørende nyetableret UNESCO-ASP.dk hjemmeside, hvor 

skolerne kan hente og dele inspiration inden for UNESCO og FN’s 17 verdensmål. 

Målet er opfyldt. 

Øget synlighed omkring Ungdomsbyens tilbud - delmål 9  

Ungdomsbyen hyrede i april måned 2018 et socioøkonomisk kommunikationsbureau for at få hjælp til øget 

synlighed omkring Ungdomsbyens tilbud. Bureauet kapacitetsopbyggede Ungdomsbyen og styrkede vores 

eksterne kommunikation.  

Ungdomsbyens direkte målgrupper udvider sig i takt med vores skærpede fokus på brobygning til 

erhvervslivet. Vi var derfor interesserede i at forskelligartede aktører indenfor uddannelsesområdet 

umiddelbart skulle kunne finde sig selv på Ungdomsbyens hjemmeside og føle sig mødt af den. 

Ungdomsbyens brugere er lærere, ledere, skolechefer, UU-vejledere, ungdomsuddannelser, kommuner, 

direktør/brobygningskonsulent fra erhvervsuddannelser og erhvervslivet. 

Kommunikationsbureauet opdaterede UB’s hjemmesides arkitektur og skabte en endnu mere 

målgruppeorienterede brugerflade med henblik på en forbedret kommunikation. Alle fik nem adgang til 

enten at booke et kurser eller komme i kontakt med relevante pædagogiske konsulenter i Ungdomsbyen.  

Vi foretog tekstændringer og SEO-opdateringer med relevante og effektive søgeord. Vi opnåede ordentlig 

indsigt i administrativ brug af Facebook markedsføringsværktøjer. Desuden producerede vi en kort PR-

animationsfilm om Ungdomsbyens mangeartede tilbud. Animationsfilmens billeder går igen i 

Ungdomsbyens visuelle identitet. Vi udsendte nyhedsbreve og havde profiler, som CeFU’s forsker Jonas 

Lieberkind og projektleder for LGBT Danmarks ungdomstilbud, Aura, Andreas Beck Kronborg til at blogge 

om unge og demokrati på Ungdomsbyens profil på Folkeskolen.dk.  

Ungdomsbyen timeansatte en IT-teknolog til at styrke den interne og eksterne kommunikation samt 

adgang til IT-teknologi i undervisningen.   

Som en effekt af indsatsen har vi oplevet en øget trafik på Facebook og hjemmesiden. Ungdomsbyens 

hjemmeside havde 6,2 tusinde unikke brugere, og 9,2 tusinde sessioner med en gennemsnitlig varighed på 

2 minutter og 24 sekunder. Dette er en rigtig flot varighed. Gennemsnittet på nettet er under 30 sekunder. 

Ungdomsbyens hjemmeside har derfor opnået et design og et kvalitetsindhold, der imødekommer 

brugernes interesse og behov, så de, lærere, ledere, kommuner og erhvervsliv, ønsker at blive på vores 

hjemmeside længe, for at orientere sig i vores tilbud, film og - materialer. 
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På Ungdomsbyens Facebookside steg trafikken støt. Først øgede vi den med indsatsen til små 17 tusinde 

unikke brugere i foråret 2018, de igen steg til knap 22 tusinde unikke brugere. Vi producerede flere små 

videoer med personlige fortællinger fra Ungdomsbyen, som generelt tiltrækker mest opmærksomhed. 

 

Ungdomsbyen administrerer UNESCO-ASP-hjemmesiden for et netværk af 35 verdensmålsskoler. Den 

havde i 2018 3,3 tusinde unikke brugere, hvis 5,4 tusinde sessioner havde en gennemsnitlig varighed på 4 

minutter og 2 sekunder (meget lang varighed). Når Ungdomsbyen står som koordinator af denne 

hjemmeside vil det også afføde interesse for vores egen hjemmeside og alle tilbuddene her. 

Kort sagt; Ungdomsbyens antal besøgende er steget støt henover året, de orienterer sig i vores tilbud og 

bliver længere på undersiderne (end den gennemsnitlige bruger på nettet) med et højere gennemsnit i 

efteråret 2018 end i foråret 2018. 

Målet er opfyldt. 

Effektiv tilgang til fondsansøgninger og finansiering - delmål 10 

Ungdomsbyen har i 2018 udviklet en mere effektiv tilgang til fondsansøgninger og skabelsen af 

finansieringsgrundlag ved at bruge støttemidler som løftestang til indgåelse af forankrede 

partnerskabsaftaler. Dette skyldes blandt andet den nyansatte lederes betydelige erfaring med 

fondsarbejde og -ansøgninger. 

Ungdomsbyen modtog en bevilling på 1,7 mill. Kr. fra Nordea Fonden til gennemførelse af i alt 70 

brobygningskurser til erhvervsuddannelserne fra 2018-20. Ungdomsbyen valgte at betragte bevillingen, 

som en investering i partnerskabsstrategier på Vestegnen. Målet er at skabe bæredygtige løsninger ved at 

lade nabokommuner på Vestegnen dele sit erhvervsliv og erhvervsskoler på tværs af kommunernes skoler, 

klasser og lærere. Investeringsstrategien har givet kommunerne tid til og mulighed for at inddrage 

lokalpolitikkerne i planlægningen af samarbejdet med Ungdomsbyen, så de har villet lægge budget til 

samarbejdet på et oplyst grundlag ud fra de gode resultater fra de gratis forløb.  Strategien resulterede i 

indgåelsen af et forpligtende 3-årigt partnerskaber med Brøndby frem til 2021. Vi er i forhandling med 

Rødovre Kommune, som skiftede skolechef undervejs, hvilket sat forhandlingerne i bero for en tid. De har 

nu sagt ja til at betale for kurser i skoleåret 2019-20 indtil budgetter og lokalpolitik er forhandlet på plads.  

På samme måde resulterede et mangeårigt udviklingsarbejde med LB Foreningen om Fat om Finanserne i 

et nyt tilskud til udviklingen af et entreprenørspil om handelssektoren til udskolingselever på erhvervs-

brobygning. Samt begyndelsen på en proces i 2018 om et tættere CSR-samarbejde med LB-foreningen i 

2019-20.  

Københavns Kommune, som vi samarbejder med omkring medborgerskab (se delmål 2) har åbnet op for 

muligheden om at søge ekstern støtte til fremtidige samarbejde om brobygning og medborgerskabskurser. 

Målet er opfyldt. 

Samarbejde med LGBT Danmark - delmål 11 

Ungdomsbyen indgik i 2018 et frugtbart samarbejde med LGBT Danmark mod diskrimination og 

stigmatisering. Målet er at styrke skolens inklusion af LGBT -elever og personaler i skolens lærings- og 

arbejdsmiljø. Vi modtog henvendelser fra interesserede lærere, men skoleledelserne ville ikke bruge midler 

på kurset. 

Der blev i 2018 påbegyndt en omfattende proces om udviklingen af et undervisningsmateriale med fokus 

på LGBT rettigheder til elever. Pakken skulle indeholde fire animationsfilm og en særlig medieplatform til 

remediering af filmene samt vejlednings-videotutorials til elever og lærere. I processen deltog Sabaah og 

LGBT + Ungdom ud fra et normkritisk perspektiv på behovet for repræsentation i udviklingen af materialet.  
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Målet er at skabe viden om og grobund for refleksion omkring ligestilling og normkritik. Grebet er 

mediepædagogiske og aktivistiske elevhandlinger mod diskrimination og krænkelser af LGBT-personer.  

Baggrunden for samarbejdet er, at Institut for Folkesundhed (2015) påviser, at unge LGBT’er mistrives mere 

end andre unge (både mentalt og fysisk), og at over 40 % af alle LGBT’er, der går på arbejde, skjuler deres 

identitet for kolleger i arbejdsmiljøet (Undersøgelser for bl.a. LO, 3F fra 2015-2017.). Desuden er 

hadforbrydelser stadig et problem og præget af mørketal (Det Kriminalpræventive Råd).  

Ungdomsbyen ser derfor grund til at kaste mere lys over området.  

Copenhagen 2021 er så småt på vej med WorldPride and EuroGames, der vil fylde Københavns gader med 

LGBT+ personer, unge som voksne. 

Undervisningsmaterialet LARM for LGBT-rettigheder lægges på EMU.dk, LGBT.dk og Ungdomsbyen.dk med 

udgangen af dette skoleår 2018-19 til brug i kommende skoleår 2019-20.                                                                

Målet er opfyldt. 

 

 

                                                                     Ungdomsbyen, leder Malene Rungvald Christensen, maj 2019 


